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 ذُیچک
( CPRT) ٔادراٖ تٝ وٛدن-ٚاِذ راتغٝ تز ٔثتٙی یدرٔا٘ یتاس یاثزتخط یتزرس پژٚٞص ٞذف :ّذف

 . تٛد یفزس٘ذپزٚر یٞا سثه تز
 ٕ٘ٛ٘ٝ تٝ غٛرت وٝ است وٛدن ٟٔذ هی وٛدواٖ ٚاِذیٗ درتزٌیز٘ذٜ ٔشتٛر پژٚٞطی ٕ٘ٛ٘ٝ: رٍػ

 ٔادر ٘فز 20 ٚ ضذٜ ا٘تخاب ٔطٟذ ضٟز تثادواٖ ٔٙغمٝ یٞا وٛدن ٟٔذ اٖیٔ اس دستزس در ٌیزی
( ٘فز 10 ٞزٌزٜٚ در)ٕ٘أذاخّٝ ٚ صیآسٔا ٌزٜٚ دٚ در یتػادف ٌٕارش غٛرت تٝ شی٘ ساِٝ 4-6 وٛدواٖ

 راتغٝ تز ٔثتٙی یدرٔا٘ یتاس یٌزٚٞ آٔٛسش ساػتٝ 2 خّسٝ 10 صیآسٔا ٌزٜٚ یٞا یآسٔٛد٘. ٌزفتٙذ رلزا
 در یدرخّسات ضزوت ٚ ٝیتغذ آٔٛسش تحت ٕ٘أذاخّٝ ٌزٜٚ یٞا یآسٔٛد٘ ٚ وزد٘ذ افتیدر را وٛدن -ٚاِذ

 ٚ لثُ را ٙذیتأز یفزس٘ذپزٚر یٞا سثه اسیٔم ٞا یآسٔٛد٘ تٕاْ. ٌزفتٙذ لزار ٟٔذوٛدن أىا٘ات ٔٛرد
 ُیتىٕ را ٔزتٛعٝ ٘أٝ پزسص ٔدذداً رٜٚ ٞزدٚ یزیٍیپ ٔٙظٛر تٝ ٔاٜ 1 اس پس .پزوزد٘ذ اسٔذاخّٝ پس

 .ٕ٘ٛد٘ذ
 در تٛد٘ذ وزدٜ افتیدر آٔٛسش وٝ ییٞا یآسٔٛد٘ وٝ داد ٘طاٖ ٔختّظ ا٘سیٚار ُیتحّ :جیًتا 

 تزدٖ وار تٝ در ٚواٞص ٔمتذرا٘ٝ یفزس٘ذپزٚر سثه یزیوارٌ تٝ در صیافشا ٞا یآسٔٛد٘ زیسا تا سٝیٔما
                                                            

رٚا٘طٙاسی ٚ یتیتزت ػّْٛ دا٘طىذٜ ٔطٟذ، فزدٚسی دا٘طٍاٜ خا٘ٛادٜ، ٔطاٚرٜ ارضذ وارضٙاسی -1  
Azadeh.amir24@gmail.com 
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 تٝ ٚ آٔاری ِحاػ تٝ ٌیزا٘ٝ سُٟ پزٚری فزس٘ذ سثه عزفی اس. داد٘ذ ٘طاٖ استثذادی  یفزس٘ذپزٚر سثه
 . ٘طذ ایداد ٌزٜٚ دٚ ٕ٘زات در تفاٚتی داری ٔؼٙی عٛر

 تٟثٛد تز وٛدن-ٚاِذ راتغٝ تز ٔثتٙی یدرٔا٘ یتاس وٝ ٌزفت دٝی٘ت تٛاٖ یٔ تیٟ٘ا در: گیزی ًتیجِ
 . است اثزٌذار یفزس٘ذپزٚر یٞا سثه یزیوارٌ تٝ

 یفزس٘ذپزٚر یٞا سثه ، وٛدن-ٚاِذ راتغٝ تز ٔثتٙی یدرٔا٘ یتاس : ّاٍاصُ ذیکل
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 هقذهِ

 ٚ ضَٕٛ ٕٞٝ یحاِت ٚ دارد ٚخٛد خا ٞز در وٝ است یخٟا٘ یا ذٜیپذ خٛد یوّ ٔفْٟٛ در خا٘ٛادٜ
 ٚ ٞستٙذ ٔطتزن تطز ٘ٛع یتٕأ یتزا وٝ ذیٌٛ یٔ پاسخ یآدٔ یاسٞای٘ اس دستٝ آٖ تٝ زایس دارد زیفزاٌ
 ا٘ساٖ اتیح اس ی٘طا٘ وٝ آ٘دا تا خیتار ػٕك در ٚ وٙذ یٔ ستیس یا٘سا٘ وٝ ودا ٞز ایخغزاف ٌستزٜ در ِذا

 ٗی٘خست ٔادر ٛادٜ،خا٘ یاػضا اٖیٔ در(. 1372ٔحذث،) است داضتٝ ٚخٛد خا٘ٛادٜ ضٛد یٔ ٔطاٞذٜ
. دارد تٍٙاتًٙ ٚ ٓیٔستم راتغٝ خٟاٖ ٗیا در تّىٝ ،یٙیخٙ دٚراٖ در تٟٙا ٘ٝ وٛدن تا وٝ است یتیضخػ

 وٛدن تا اٚ تؼأُ ٘حٜٛ ٚ ٔادر تیضخػ وٛدن، تىأُ ٚ ٔؤثزدررضذ یا٘سا٘ رٚاتظ ٔتؼذد ػٛأُ اٖیٔ اس
 (. 1385 ،یعثس سادٜ یتم اس ٘مُ ؛1387 ٟٔزافزٚس،) دارد یاساس تیإٞ

 اس یىی ٌفت تتٛاٖ ذیضا. است تزخٛردار یخاغ تیإٞ اس وٛدن تا ٔادر ارتثاط یتزلزار یچٍٍٛ٘
 رٚاٖ ٚ خسٓ تز تٛا٘ذ یٔ تٟٙا ٘ٝ یتاس. است یتاس كیعز اس وٛدن یاید٘ تٝ ضذٖ ٚارد یرٚضٟا ٗیتٟتز

 سثىٟای اس ٚاِذیٗ.ضٛد ٚالغ زٔؤث شی٘ وٛدن تا ٔادر ارتثاط ٘حٜٛ تز تٛا٘ذ یٔ تّىٝ تاضذ ٌذار زیتأث وٛدن
  .وٙٙذ یٔ استفادٜ خٛد فزس٘ذاٖ پزٚرش تزای ٔتفاٚتی

 اٖیت (1991)ٙذیتأز. تزد ٘اْ 2رآسادٌذا ٚ ٔمتذر ،یاستثذاد یفزس٘ذپزٚر یٞا سثه اس( 1991)1ٙذیتأز
 ٔمتذر، ٗیٚاِذ. وٙٙذ یٔ اػٕاَ خٛد فزس٘ذاٖ تز را ادیس وٙتزَ تا ٕٞزاٜ سزد رٚاتظ ٔستثذ ٗیٚاِذ وٝ وٙذ یٔ

 ا٘تظارات ،زیٌ سُٟ ٗیٚاِذ وٝ یحاِ در دار٘ذ خٛد فزس٘ذاٖ تٝ ییٌٛ پاسخ ٚ ٌزْ راتغٝ تا ٕٞزاٜ را خٛد وٙتزَ
ٔحة ٚ ییرخا ،فز یخٛئ) ٘ذار٘ذ آ٘اٖ تٝ ٘سثت ٞٓ ییٌٛ پاسخ ٚ وٙتزَ ٌٛ٘ٝ چیٞ داضتٝ خٛد فزس٘ذاٖ اس یا٘ذو
 یتزا یطتزیت ُیتٕا ٚ ساس٘ذ یٔ ٔٙتمُ وٛدواٖ تٝ را یضٙاخت یٞا ٙصیت ٚ ٞا تیٚالؼ ٔمتذر ٗیٚاِذ (.1386 راد،
 اغّة ٚ ٞستٙذ یخٛت سخٙٛراٖ ٗیٚاِذ ٗیا. دٞٙذ یٔ ٘طاٖ خٛد اس رٕٞٙٛد هی رد در وٛدن ُیدال زشیپذ
 استفادٜ یوالٔ ارتثاط اس وٛدن تا تٛافك ٔٙظٛر تٝ شی٘ ٚ ٙذیخٛ یٔ تٟزٜ ٔٙغك ٚ استذالَ اس یساس غیٔغ یتزا
  .(2006 ،3ٌارسیا) وٙٙذ یٔ

 یثیتزت ٚ ٘ظٓ خا٘ٝ أٛر در ٘ذار٘ذ، یتٛلؼ آ٘اٖ اس ،وٙٙذ یٕ٘ وٙتزَ را خٛد ٌیزفزس٘ذاٖ سُٟ ٗیٚاِذ 
 ٗیاِٚ ٗیٚاِذ لذرت صیٕ٘ا.ستٙذی٘ یخذ چٙذاٖ خٛد فزس٘ذاٖ تٝ دادٖ پاداش ای وزدٖ ٝیتٙث در ٚ ٘ذار٘ذ
 ٚ تٛدٜ پزتٛلغ اریتس ٗیٚاِذ ٗیا. ساسد یٔ شیٔتٕا ٍزید ٜٛیض دٚ اس را استثذادی ٜٛیض وٝ است یػأّ

                                                            
1 Bamrind 
2  authoritative, authoritarian & permissive  
3  Garcia 
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 (.1386ٔاٞز، ٚ وٕیدا٘ی) ستٙذی٘ وٛدواٖ اَیأ ٚ اسٞای٘ یزایپذ

 یٞا ٜٛیض  راتغٝ یتزرس تٝ ضذ ا٘داْ( 2011)أیز ٚ ویٕیایی ،آتادی تٝ ِماٖ تٛسظ وٝ یپژٚٞط در 
 دٞذ یٔ ٘طاٖ پژٚٞص ٗیا حی٘تا. ضذ پزداختٝ ٞا آٖ رٚاٖ سالٔت ٚ وٛدواٖ س٘ذٌی ویفیت ٚ یفزس٘ذپزٚر

 راتغٝ  ٞا آٖ رٚاٖ سالٔت ٚ وٛدواٖ س٘ذوی ویفیت تا یفزس٘ذپزٚر یٞا ٜٛیض ا٘تخاب ٗیت یوّ عٛر تٝ وٝ
 .دارد ٚخٛد
 ییزٞایٔتغ تا یفزس٘ذپزٚر یٞا سثه وٝ دٞذ یٔ ٘طاٖ ضذٜ ا٘داْ یٞا پژٚٞص حی٘تا ٗیٕٞچٙ 

 ؛(2002 ،2یٚا ٗیِ) وٛدواٖ یافسزدٌ ؛(1985 ،1ذیفزا ٌات) ُیتحػ یتزا شٜیاٍ٘ صیافشا ٕٞچٖٛ
 . دارد ارتثاط( 1986 ،3ٙهیٌزِ) وٛدواٖ یخٛدوٙتزِ

 تز ٔمتذرا٘ٝ یفزس٘ذپزٚر یسثىٟا اس استفادٜ است ٔطٟٛد ضذٜ اضارٜ ماتیتحم در وٝ ٕٞا٘غٛر
. دارد ییتسشا زیتأث یاختٕاػ ٚ یدا٘یٞ ،یرفتار ٔطىالت تٟثٛد ٚ وٛدن رضذ ٔختّف یٞا خٙثٝ

 یٞا حٛسٜ تز زاٖیا اس خارج ٚ زاٖیا در ٚ یفزس٘ذپزٚر یسثىٟا یاثزتخط یتزرس تٝ یاریتس یٞا پژٚٞص
 ٚ یافسزدٌ واٞص ،یرفتار ٔطىالت تٟثٛد ،یّیتحػ یخٛدوارآٔذ ،یاختٕاػ یٟٔارتٟا ٔا٘ٙذ یٔختّف

 ارتثاط ٚ ٔمتذرا٘ٝ یفزس٘ذپزٚر سثه ٔؼٙادار یاثزتخط ٞا پژٚٞص ٗیا اوثز وٝ است پزداختٝ  اضغزاب
 آٖ تز را ٔحمك پزٚری فزس٘ذپزٚری ٚسثه ضیٜٛ إٞیت .وٙذ یٔ ذییتأ ٞا ٔمِٛٝ ٗیا تز را ٕٞذال٘ٝ ٚ زایپذ

 ٔادراٖ فزس٘ذپزٚری سثه تز وٛدن-ٚاِذ ارتثاط تز ٔثتٙی درٔا٘ی تاسی آٔٛسش تاثیز تزرسی تٝ وٝ داضت
 .تپزداسد

 اتؼاد ٞا ذٜیپذ زیسا تا ٕٞساٖ شی٘ یتاس .تاس وٛدن،تاسی تا ارتثاط تزلزاری رٚضٟای تٟتزیٗ اس یىی
 ،خیاٚی ییخذا) است ٔطىُ آٖ اس ٔا٘غ ٚ خأغ یفیتؼز ارائٝ ِذا. زدیٌ یدرتزٔ را یؼیٚس یٞا خٙثٝ ٚ

 وٝ دارد یٔ اظٟار ،(1982) 4ِٙذرث. است «خٛد» اظٟار ٚ اٖیت یتزا وٛدن یؼیعث ّٝیٚس یتاس(. 1380
 .(1378 آریٗ،) تشرٌساَ هی یتزا وزدٖ غحثت تا است یٔساٚ وٛدن یتزا وزدٖ یتاس

 تزای ٔٙاسة رٚضی تٛا٘ذ ٔی وٛدن تز تٕزوش دِیُ تٝ وٛدن-ٚاِذ ارتثاط تز ٔثتٙی درٔا٘ی تاسی
 رٚش.است ضذٜ ٌزفتٝ راخزس ٘ظزی ٔثا٘ی اس رٚش ایٗ.ضٛد ٌزفتٝ ٘ظز در وٛدن تا ارتثاط تزلزاری

 را( رٕٞٙٛد تذٖٚ) ٓیزٔستمیغ درٔاٖ دادیا ٚ یدرٔا٘ ارتثاط ٝی٘ظز ُیتحّ ٔٛخة راخزس وارَ یدرٔا٘
 .(2006 ،5تزتٖٛ ٚ ِٙذرث) ٕ٘ٛد، فزاٞٓ

                                                            
1 Gotfried 
2 Lin-y 
3 Grolink 
4 Landreth  
5 Bratton 
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 تا( 1964)1 یتز٘ذٌٛر٘ تٛسظ تار ٗیاِٚ ٗیٚاِذ تٝ وٛدن-ٚاِذ تزراتغٝ ٔثتٙی درٔا٘ی یتاس آٔٛسش 
 یا حزفٝ وار ُیاٚا در. ضذ ا٘دا2ْ ٗیال اوس ٔحٛر ـ وٛدن یدرٔا٘ یتاس اغَٛ ٚ ٓیٔفاٞ اس استفادٜ

 یپ فزس٘ذا٘طاٖ تا تؼأُ ٚ تیتزت در ٗیٚاِذ ٘مص تیإٞ تٝ اٚ 1960 ُیاٚا تا 1950 یساِٟا در یٌٛر٘
 ٗیا یٌٛر٘ یتؼذ لذْ.ٙٙذیتٙط افتذ یٔ اتفاق یتاس اتاق در آ٘چٝ یتٕاضا تٝ وٙذ یٔ دػٛت ٗیٚاِذ اس اٚ. تزد
 تٝ اٚ حضٛر در ٚ ز٘ذیتٍ ػٟذٜ تز یتاس اتاق در را یطتزیت ٘مص تا وزد یٔ درخٛاست ٗیٚاِذ اس وٝ تٛد
 .(3،2008پیزسٖٛ)تپزداس٘ذ وٛدن تا یتاس

 داد٘ذ ارائٝ است یا خّسٝ 10 ٔذَ یه وٝرا خٛد ٔذت وٛتاٜ ٔذَ تزتٖٛ ٚ ِٙذرث 1980 ساَ در
 10 ٔذَ هی ،ٗیٚاِذ تٝ  ـ وٛدن -ٚاِذ راتغٝ تز ٔثتٙی درٔا٘ی یتاس یآٔٛسض ٔذَ .(1389دررٚس،)

 وزدٖ ٔحىٓ تٝ ٔذَ ٗیا. وٙذ یٔ ٔزالثت وٛدن اس وٝ است یفزد ای ٚ ٗیٚاِذ تٝ آٔٛسش یا خّسٝ
 ٔزوش وٛدن مٝیدل 30 ٔذت تٝ ٞفتٝ ٞز(.  2006 تزتٖٛ، ٚ ِٙذرث)ضٛد یٔ ٔٙدز ٚاِذ ٚ وٛدن ٗیت ارتثاط
 ٚالغ زشیپذ ٔٛرد ٚ داضتٗ تیإٞ تٛدٖ، تٛإ٘ٙذ احساس وٛدن یآٔٛسض ٔذَ ٗیا در. است ٗیٚاِذ تٛخٝ
 (.2002 ،4ٚاوز. )وٙذ یٔ ذایپ خٛد تٝ ٘سثت یتٟتز احساس وٛدن. وٙذ یٔ تدزتٝ را ضذٖ

 ٘یاسٞای ٚ احساسات تا أا تز٘ذ سزٔی تٝ وٛدوا٘طاٖ تا ٔطتزن فضای ٚ درسٔاٖ ٚاِذیٗ اس تسیاری
 تزای وافی سٔاٖ تٝ فزس٘ذاٖ. است سیستی رٚیذادی اس فزاتز تسیار تٛدٖ ٚٔادر پذر. ا٘ذ ٍا٘ٝیت خٛد وٛدن

 السْ، ارتثاط ضذٖ تزلزار تزای وٝ تایذتذا٘ٙذ ٔادرٞا ٚ پذر ٚ دار٘ذ ٘یاس ٚاِذیٙطاٖ تا ٞیدا٘ی ٔطاروت
 (.1390داٚرپٙاٜ،) تپزداس٘ذ خٛد وٛدواٖ تا تؼأُ تٝ وارآٔذ ییٞا ٜٛیض تٝ تایذ چٍٛ٘ٝ

 یغیٔح آٚردٖ فزاٞٓ ٚ فزس٘ذپزٚری ٔٙاسة ٚرٚش سثه وارتزدٖ ،تٝز٘ذٜیٚپذ ٌزْ ی راتغٝ دادیا
 رٚاٖ سالٔت در ییتسشا زیتأث وٝ است یاسػٛأّ وٙذ خاعز آرأص ٚ تیأٙ احساس درآٖ وٛدن وٝ

 یتاس .وزد استفادٜ ارتثاط ٗیا یتزلزار یتزا یرٚض ػٙٛاٖ تٝ تٛاٖ یٔ یتاس اس یعزف اس. دارد وٛدن
 دخاِت تا ٗیٚاِذ اس یاریتس ٙىٝیا تٝ تٛخٝ تا. است وٛدن ٚخٛد اظٟار ٚ اٖیت یتزا یؼیعث یا ّٝیٚس

 یٞا رٚش تا ٚ وٙٙذ یٔ سّة را وٛدن یخٛدٔختار ٚ استمالَ وٛدن یتاس در خٛد ٔٛلغ یت ٚ ٘أٙاسة
 ٔثتٙی  درٔا٘ی یتاس آٔٛسش تٝ ٔحمك ٘ذار٘ذ، ییآضٙا وٛدن رضذ تز آٖ ٔثثت زیتأث ٚ یتاس حیغح

 .پزداسد یٔ وٛدن ـ ٔادر ی راتغٝ ارتماء یتزا ٔادراٖ تٝ وٛدن-ٚاِذ تزارتثاط
 یاستثذاد یفزس٘ذپزٚر سثه واٞص ٚ ٔمتذرا٘ٝ یفزس٘ذپزٚر سثه افشایص  ٔغاِؼٝ ٗیا یاغّ ٞذف 

 را ٔادراٖ تٛاٖ یٔ ٚالغ تٝ ایآ وٝ است ٗیا حاضز پژٚٞص یاغّ سٛاَ ٍزید اٖیت تٝ. است زا٘ٝیٌ سُٟ ٚ
                                                            
1 Gurney 
2 Axline 
3 Pearson 
4 Walker 
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 سثه ٕ٘زٜ در.1:ُضأ تحمیك یٞا ٝیفزض داد؟ آٔٛسش یفزس٘ذپزٚر ٔمتذرا٘ٝ اسسثه استفادٜ  خٟت در
 ،وٙٙذ یٔ افتیدر وٛدن -ٚاِذ تزراتغٝ ٔثتٙی درٔا٘ی یتاس آٔٛسش وٝ ٔادرا٘ی ٔمتذرا٘ٝ یفزس٘ذپزٚر

 سثه ٕ٘زٜ در.2 .ضٛد یٔ دیذٜ وٙٙذ یٕ٘ دریافت را آٔٛسش ایٗ وٝ ٌزٚٞی تٝ ٘سثت یٔؼٙادار افشایص
 افتیدر را  وٛدن -ٚاِذ غٝرات تز ٔثتٙی درٔا٘ی یتاس آٔٛسش وٝ ٔادرا٘ی استثذادی یفزس٘ذپزٚر

 ٕ٘زٜ در.3 .ضٛد یٔ دیذٜ وٙٙذ یٕ٘ دریافت را آٔٛسش ایٗ وٝ ٌزٚٞی تٝ ٘سثت یٔؼٙادار واٞص،وٙٙذ یٔ
 افتیدر  وٛدن -ٚاِذ راتغٝ تز ٔثتٙی درٔا٘ی یتاس آٔٛسش وٝ ٔادرا٘ی ی ٌیزا٘ٝ سُٟ یفزس٘ذپزٚر سثه

 . ضٛد یٔ دیذٜ وٙٙذ یٕ٘ دریافت را آٔٛسش ایٗ وٝ ٌزٚٞی تٝ ٘سثت یٔؼٙادار واٞص وٙٙذ یٔ
 رٍػ

 ٌزٜٚ،آسٖٔٛ ٚپس آسٖٔٛ صیپ  عزح) یطیآسٔا ضثٝ ٘ٛع اس ٚ یوارتزد پژٚٞص هی حاضز پژٚٞص
-ٚاِذ ارتثاط تز ٔثتٙی یدرٔا٘ یتاس یآٔٛسض تز٘أٝ پژٚٞص ٗیا در ٔستمُ زیٔتغ ،تاضذ یٔ( ٕ٘ا ٔذاخّٝ
 در وٝ یخّسات در ٕ٘ا ٔذاخّٝ ٌزٜٚ ٚ زدیٌ یٔ لزار زیٔتغ ٗیا ٔؼزؼ در صیآسٔا ٌزٜٚ وٝ تاضذ یٔ وٛدن

 یسثىٟا شی٘ ٚاتستٝ زیٔتغ. ذیٕ٘ا یٔ ضزوت ضٛد یٔ تزٌشار ٟٔذ أىا٘ات غیتٛس ٚ وٛدن ٝیتغذ تاب
 .ضٛد یٔ ذٜیسٙد ٙذیتأز یفزس٘ذپزٚر یسثىٟا پزسطٙأٝ تا وٝ. ضذ ٌزفتٝ ٘ظز در یفزس٘ذپزٚر

 ضٟز تثادواٖ ٔٙغمٝ یٞا وٛدن ٟٔذ سا4ِٝ-6 وٛدواٖ ٔادراٖ ٝیوّ ضأُ پژٚٞص ٗیا یآٔار خأؼٝ 
 ٟٔذ هی  وٛدواٖ ٚاِذیٗ درتزٌیز٘ذٜ ٔشتٛر پژٚٞطی ٕ٘ٛ٘ٝ .تاضذ یٔ( 89-90) یّیتحػ درساَ ٔطٟذ
 ٔطٟذ ضٟز تثادواٖ ٔٙغمٝ یٞا وٛدن ٟٔذ اٖیٔ اس دستزس در ٌیزی ٕ٘ٛ٘ٝ تٝ غٛرت وٝ است وٛدن

 خّسٝ در وٙٙذٜ ضزوت ٔادراٖ ٔیاٖ اس وٛدن ٟٔذ ایٗ ساِٝ 4-6 وٛدواٖ ٔادر ٘فز ٚتیست ضذٜ ٘تخابا
ٔذاخّٝ ٚ صیآسٔا(n=10) ٌزٜٚ دٚ در یتػادف ا٘تساب غٛرت تٝ  ضذ تزٌشار ٟٔذوٛدن ٔىاٖ در وٝ ای
 تزاساس ،صیآسٔا ٌزٜٚ یاػضا ضذٖ ٔطخع ٚ آسٖٔٛ صیپ تٝ ٔادراٖ ییپاسخٍٛ اس تؼذ.ٌزفتٙذ لزار ٕ٘ا

 تزٌشار وٛدن ٟٔذ ٔىاٖ در تار 2 یا ٞفتٝ خّسات. ذیٌزد ٔطخع خّسات ُیتطى یسٔا٘ثٙذ تٛافك
 را ٔغاِة  دستٛراِؼُٕ اساس تز پژٚٞطٍز ،ذیا٘دأ یٔ عَٛ تٝ ساػت 2 حذٚد وٝ خّسات ٗیدرا. ذیٌزد

: ؽاهل کَدک-ٍالذ رابطِ بز هبتٌی یدرهاً یباس آهَسػ جلغات هحتَای .ٕ٘ٛد یٔ عزح
 غحثت تٝ آٟ٘ا كیتطٛ ٚ ٔادراٖ یتزا ٔٙاسة ٚ أٗ یغیٔح دادیا خّسٝ ٗیا یاغّ ٞذف:اٍل جلغِ
 ،یاساس ٓیٔفاٞ تا ٗیٚاِذ خّسٝ ٗیا در:دٍم جلغِ.است فزس٘ذا٘طاٖ تا یرفتار یٞا ٜٛیض ی درتارٜ
 ٞا آٖ اریاخت در ٔخػٛظ یٞا یتاس اسثاب اس یفٟزست ٚ ضٛ٘ذ یٔ آضٙا یتاس خّسات اٞذاف ٚ یوّ اغَٛ

 در یتاس خّسٝ ٗیاِٚ تز ٔادراٖ وزدٖ آٔادٜ خّسٝ ٗیا ٞذف ٗیتز یاساس:عَم جلغِ. زدیٌ یٔ لزار
 تٝ ٘مص یفایا كیعز اس ٞاتچٝ تٛسظ یتاس یرٞثز حاَ ٗیػ در ٚ ٞاتچٝ تا تٛدٖ ٟٔارت،. است خا٘ٝ

 ٌشارش را خا٘ٝ در یتاس خّسٝ ٗیاِٚ ٔادراٖ خّسٝ ٗیا در :چْارم جلغِ. ضٛد یٔ دادٜ آٔٛسش ٔادراٖ
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 دست وٛدوا٘طاٖ تا ارتثاعطاٖ تٝ ٘سثت یطتزیت یآٌاٞ تٝ ٗیٚاِذ خّسٝ ٗیا در:پٌجن جلغِ. دٞٙذ یٔ
 ٗیٚاِذ ٌشارش تا خّسٝ ٞز. دار٘ذ یٔطاتٟ ساختار خّسات ٗیا تٕاْ :ًْن تا ؽؾن جلغِ.اتٙذی یٔ

 ٗیػ در ٚ وٛدواٖ تٝ اریاخت یٚاٌذار یچٍٍٛ٘ ضطٓ خّسٝ در. ضٛد یٔ آغاس خا٘ٝ در یتاس خّسٝ درتارٜ
 ػشت دادیا تٝ وٝ ییٞا پاسخ دادٖ ٞفتٓ خّسٝ در.ضٛد یٔ دادٜ آٔٛسش یتاس یتزا ساختار هی دادیا حاَ
 ٚ كیتطٛ حیغح یرٚضٟا ٞطتٓ خّسٝ در.ضٛد یٔ دادٜ آٔٛسش ٗیٚاِذ تٝ وٙذ یٔ وٕه وٛدواٖ ٘فس

 زیغ یٞا تیٔٛلؼ در ٞا رٚش ٗیا اس استفادٜ یچٍٍٛ٘ ٟ٘ٓ خّسٝ .ضٛد یٔ دادٜ آٔٛسش وٛدواٖ اس فیتؼز
 در ضذٜ ٔغزح ٔغاِة ٔزٚر تٝ خّسٝ ٗیآخز :دّن جلغِ. ضٛد یٔ دادٜ آٔٛسش ٔادراٖ تٝ یتاس اس

 پزداختٝ ا٘ذ،داضتٝ وٛدوا٘طاٖ تا ارتثاط در ٗیٚاِذ وٝ ییٞا طزفتیپ درتارٜ غحثت ٗیٕٞچٙ ٚ لثُ خّسات
 . ضذ استفادٜ ٔختّظ ا٘سیٚار ُیتحّ یآٔار رٚش اس پژٚٞص ٗیا در .ضٛد یٔ

 1973 ساَ در ایفز٘یواِ دا٘طٍاٜ اس ٙذیتأز ا٘اید: ٙذیتأز یفزس٘ذپزٚر یٞا سثه پزسطٙأٝ:ابشار
 یٚ. وزد ٔطخع یفزس٘ذپزٚر یٞا ٜٛیض اس را ییاٍِٛٞا آٖ یع وٝ داد ا٘داْ را ییٞا یتزرس ٔدٕٛػٝ

 30 ضأُ پزسطٙأٝ ٗیا. ضذ ٔؼزٚف اٚ خٛد ٘اْ تٝ وٝ وزد عزح را یا پزسطٙأٝ خٛد ٔغاِؼات یتزا
 10 ٚ( 1 ،6 ،10 ،13 ،14 ،17 ،19 ،21 ،24 ،28) زا٘ٝیٌ سُٟ یٞا ٜٛیض آٖ خّٕٝ 10 وٝ تاضذ یٔ خّٕٝ
 ٔمتذرا٘ٝ یٞا ٜٛیض آٖ خّٕٝ 10 ٚ( 2 ،3 ،7 ،9 ،12 ،16 ،18 ،25 ،26 ،29) یاستثذاد یٞا ٜٛیض آٖ خّٕٝ

 ٔٛافمٓ، وأالً) ٙٝیٌش 5 اس ٙٝیٌش هی ا٘تخاب تا وٝ( 4 ،5 ،8 ،11 ،15 ،20 ،22 ،27 ،23 ،30) سٙدذ یٔ را
 .زدیٌ یٔ لزار یتزرس ٔٛرد ٔخاِفٓ وأالً ٔخاِفٓ، ٔٛافمٓ، ثاًیتمز ٔٛافمٓ،
 ضزح تٝ ٔادراٖ ٌزٜٚ ٗیت در ییتاسآسٔا رٚش اس استفادٜ تا را پزسطٙأٝ ٗیا اػتثار شاٖیٔ( 1991) یتٛر

 یتزا% 78 ٚ یاستثذاد یٞا ٜٛیض یتزا% 86 ،زیٌ سُٟ یٞا ٜٛیض یتزا% 81. است ٕ٘ٛدٜ ٌشارش زیس
 زیٌ سُٟ یٞا ٜٛیض یتزا پذراٖ ٌزٜٚ ٗیت در آٖ اػتثار ٗیٕٞچٙ. تاضذ یٔ اػتثار یدارا ٘ٝٔمتذرا یٞا ٜٛیض

 ٔحاسثٝ رٚش اس ،ییرٚا شاٖیٔ ٜٛیض یتزرس یتزا اٚ. تاضذ یٔ% 92 ٔمتذرا٘ٝ ٚ% 85 یاستثذاد ٚ% 77
 تاسثه یٔؼىٛس راتغٝ ٔادراٖ تٛدٖ ٔستثذ وٝ است ٕ٘ٛدٜ ٔطاٞذٜ ٚ وزد استفادٜ یافتزال ییرٚا

 ٚ% 50 زیٌ سُٟ سثه تا یٔؼىٛس راتغٝ پذراٖ تٛدٖ ٔستثذ شیٚ٘ دارد% 48 ٔمتذرا٘ٝ ٚ% 38 زیٌ سُٟ
 .دارد% 52یالتذار

 ًتایج
 ،زا٘ٝیٌ سُٟ استثذادی، فزس٘ذپزٚری یٞا سثه ٔتغیزٞای ٔؼیار ا٘حزاف ٚ ٔیاٍ٘یٗ 1 ضٕارٜ خذَٚ

 . دٞذ یٔ ٘طاٖ را ٔٙغمی، التذار
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 گیز،اقتذار عْل پزٍری فزسًذ یّا عبک هتغیزّای هعیار اًحزاف ٍ هیاًگیي .1 جذٍل
 اعتبذادی ٍ هٌطقی،

 استا٘ذارد ا٘حزاف ٔیاٍ٘یٗ ٌزٜٚ آسٖٔٛ سٔاٖ ٔتغیزٞا
22/25 آسٔایص آسٖٔٛ صیپ   04/5  

 زیٌ سُٟ سثه

67/23 وٙتزَ   62/5  

00/23 آسٔایص آسٖٔٛ پس  87/3  
29/28 وٙتزَ  99/6  

00/23 آسٔایص پیٍیزی  97/3  
00/27 وٙتزَ  45/5  

89/29 آسٔایص آسٖٔٛ صیپ  23/6  

 استثذادی سثه

43/26 وٙتزَ   99/4  

33/19 آسٔایص آسٖٔٛ پس  77/3  
29/25 وٙتزَ  26/6  

44/19 آسٔایص پیٍیزی  00/3  
29/24 وٙتزَ  31/4  

56/37 آسٔایص آسٖٔٛ صیپ  67/1  

 ٔٙغمی التذار سثه

29/41 وٙتزَ   09/5  

 آسٖٔٛ پس
55/48 آسٔایص  01/1  
00/42 وٙتزَ  87/7  

44/46 آسٔایص پیٍیزی  30/2  

86/39 وٙتزَ  62/6  

 
 ٔزحّٝ سٝ در را استثذادی ٚ ،زیٌ سُٟ التذارٔٙغمی، فزس٘ذپزٚری یٞا سثه تیٗ رٚاتظ 2 ضٕارٜ خذَٚ

  ارسیاتی
 .دٞذ یٔ ٘طاٖ( پیٍیزی ٚ ،آسٖٔٛ پس ،آسٖٔٛ صیپ)
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 ،آسهَى ؼیپ) ارسیابی هزحلِ عِ در فزسًذپزٍری یّا عبک بیي ّوبغتگی .2 جذٍل
 (پیگیزی ٍ ،آسهَى پظ

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ٔتغیزٞا
. پیص. 1

 زیٌ سُٟ
00/1         

. پیص. 2
 اسثتذادی

09/0- 00/1        

. پیص. 3
التذارٔٙغم

 ی

*51/0 24/0
- 

00/1       

. پس. 4
 زیٌ سُٟ

**66/
0 

06/0 **61/
0 

00/1      

 .پس. 5
 استثذادی

14/0- 18/0 17/0- 04/0 00/1     

. پس. 6
التذارٔٙغم

 ی

11/0 18/0 03/0- 14/0- 28/0- 00/1    

. پی. 7
 زیٌ سُٟ

**66/
0 

14/0
- 

**68/
0 

**91/
0 

08/0 01/0 00/1   

. پی. 8
 زیٌ سُٟ

04/0 15/0 10/0- 14/0 **93/
0 

25/0- 06/0 00/1  

. پی. 9
التذارٔٙغم

 ی

12/0- 01/0 01/0- 23/0- 26/0- **94/
0 

**94/
0 

13/0
- 

00/
1 

 پیٍیزی; پی ٚ ؛آسٖٔٛ پس; پس ؛آسٖٔٛ صیپ; پیص.  ٞستٙذ دار یٔؼٙ 01/0 سغح در. ** ٞستٙذ دار یٔؼٙ 05/0 سغح در* 

 فزس٘ذپزٚری سثه یٞا آسٖٔٛ صیپ ٔیاٍ٘یٗ تیٗ خش تٝ است، ضذٜ دادٜ ٘طاٖ 1 خذَٚ در وٝ ٕٞا٘غٛر
 ی سٝیٔما تزای ِذا. ٘طذ ٔطاٞذٜ یدار یٔؼٙ ی راتغٝ دیٍز ٔتغیزٞای در ٔٙغمی التذار تا زیٌ سُٟ
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 اس لثُ. ضذ استفادٜ یزیٔتغ ته وٛٚاریا٘س تحّیُ آسٖٔٛ اس وٙتزَ ٚ آسٔایص ٌزٜٚ دٚ تیٗ یٞا تفاٚت
 .ضذ تزرسی سیز لزار تٝ آٖ یٞا فزؼ صیپ آسٖٔٛ ایٗ اخزای
 است ضذٜ رػایت فزؼ صیپ ایٗ ذٌیوطی ٚ چٍِٛی یٞا ضاخع تزاساس :ّا دادُ بَدى ًزهال

 (.تاضذ یٔ+ 5/1 ٚ -5/1 تیٗ وطیذٌی ٚ چٍِٛی ٔیشاٖ)
 هتغیز ٍ( آسهَى ؼیپ) کوکی تصادفی هتغیز بیي خطی ی رابطِ یا رگزعیًَی ّوگٌی
 ٔٛاسی پژٚٞص ٔغاِؼٝ ٔٛرد ٔتغیزٞای تٕأی در رٌزسیٖٛ خظ یٞا ةیض(: آسهَى پظ) ٍابغتِ

 . است ضذٜ رػایت فزؼ صیپ ایٗ وٝ ٌفت تٛاٖ یٔ ِذا. تٛد٘ذ
 ٘یست ٔؼٙادار استثذادی سثه ٔتغیز تزای آسٖٔٛ صیپ ٚ ٌزٜٚ تؼأُ: رگزعیًَی یّا بیؽ ّوگٌی

(403/0 ;p ،72/0 ;F)، ُٔ54/0) ٘یست ٔؼٙادار زیٌ سُٟ سثه ٔتغیز تزای آسٖٔٛ صیپ ٚ ٌزٜٚ تؼا ;p 
،65/0 ;F)، ُٔ62/0) ٘یست ٔؼٙادار ٔٙغمی رالتذا سثه ٔتغیز تزای آسٖٔٛ صیپ ٚ ٌزٜٚ تؼا ;p ،52/0 

;F .)است ضذٜ رػایت ٘یش فزؼ صیپ ایٗ وٝ ٌفت تٛاٖ یٔ ،رٚٗ یا اس. 
 سثه ٔتغیزٞای تزای ٞا ا٘سیٚار ٍٕٞٙی وٝ داد ٘طاٖ ِِِٖٛ آسٖٔٛ ٘تایح :ّا اًظیٍار ّوگٌی
 ٔٙغمی التذار سثه ،(p، 47/0;(2،39)F; 628/0) زیٌ سُٟ سثه ،(p، 54/1;(2،39)F; 228/0) استثذادی

(131/0 ;p ، 14/2;(2،39)F) است ضذٜ رػایت. 
 وٛٚاریا٘س تحّیُ اس ٘ثٛد ٔغزح فزس٘ذپزٚری یٞا سثه ٔیاٖ ارتثاط تز داَ یا ٔفزٚضٝ ایٙىٝ تٝ تٛخٝ تا

 آسٖٔٛ اس آسٖٔٛ صیپ اثز وٙتزَ ٚ ٞا ٌزٜٚ ٔیاٍ٘یٗ ی سٝیٔما تزای ایٗ تٙاتز. ضذ ٘ظز غزف ٔتغیزی چٙذ
 ٔتغیز تزای را وٛٚاریا٘س تحّیُ ٚ تدشیٝ ٘تایح 3 ضٕارٜ خذَٚ. ضذ استفادٜ یٔتغیز ته وٛٚاریا٘س

 .دٞذ یٔ ٘طاٖ زیٌ سُٟ فزس٘ذپزٚری سثه
 فزسًذپزٍری عبک هتغیز بزای آسهَى ؼیپ اثز باکٌتزل کٍَاریاًظ تحلیل . 3 جذٍل 

 زیگ عْل

-df F P تغییزات ٔٙاتغ ٔتغیز
value اثز ضزیة 

 آسٖٔٛ پیص
 زیٌ سُٟ فزس٘ذپزٚری سثه

1 87/10 001/0> 39/0 
 12/0 146/0 32/2 1 ٌزٜٚ
 17 خغا
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 ٌزٜٚ تا آسٔایص ٌزٜٚ در زیٌ سُٟ سثه ٔتغیز ٔیاٍ٘یٗ تفاٚت است، دادٜ ٘طاٖ 3 خذَٚ وٝ ٕٞا٘غٛر

 در ٔذاخّٝ ِذا. (p، 32/2  ;(17 ،1)F  ;146/0) ٘یست دار یٔؼٙ آسٖٔٛ صیپ اثز وٙتزَ تا ی ٔزحّٝ در وٙتزَ
 .است ٘ثٛدٜ اثزتخص زیٌ سُٟ فزس٘ذپزٚری سثه تغییز

 ٘طاٖ استثذادی فزس٘ذپزٚری سثه ٔتغیز تزای را وٛٚاریا٘س تحّیُ ٚ تدشیٝ ٘تایح 4 ضٕارٜ خذَٚ
 .دٞذ یٔ
 

 فزسًذپزٍری عبک هتغیز بزای آسهَى ؼیپ اثز باکٌتزل کٍَاریاًظ تحلیل .4 جذٍل
 اعتبذادی

-df F P تغییزات ٔٙاتغ ٔتغیز
value اثز ضزیة 

 آسٖٔٛ پیص
 فزس٘ذپزٚری سثه

 استثذادی

1 18/4 057/0 2/0 
 4/0 004/0 34/11 1 ٌزٜٚ

 17 خغا
 

 ٌزٜٚ تا آسٔایص ٌزٜٚ در استثذادی سثه ٔتغیز ٔیاٍ٘یٗ تفاٚت است، دادٜ ٘طاٖ 4 خذَٚ وٝ ٕٞا٘غٛر
 تٝ تٛخٝ تا ،رٚٗ یا اس. (p، 34/11  ;(17 ،1)F  ;004/0) است دار یٔؼٙ آسٖٔٛ صیپ اثز وٙتزَ تا وٙتزَ
 استثذادی فزس٘ذپزٚری سثه تغییز در ٔذاخّٝ وٝ ٌفت تٛاٖ یٔ( 1 ضٕارٜ خذَٚ) ٞاٗ یاٍ٘یٔ خذَٚ

 .است تٛدٜ اثزتخص
 ٘طاٖ التذارٔٙغمی فزس٘ذپزٚری سثه ٔتغیز تزای را وٛٚاریا٘س تحّیُ ٚ تدشیٝ ٘تایح 5 ضٕارٜ خذَٚ

 .دٞذ یٔ
 فزسًذپزٍری عبک هتغیز بزای آسهَى ؼیپ اثز باکٌتزل کٍَاریاًظ تحلیل .5 جذٍل

 هٌطقی اقتذار
-df F P تغییزات ٔٙاتغ ٔتغیز

value اثز ضزیة 
 آسٖٔٛ پیص

 التذار فزس٘ذپزٚری
 ٔٙغمی

1 28/3 088/0 16/0 
 52/0 <001/0 52/18 1 ٌزٜٚ
 17 خغا
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 ٌزٜٚ تا آسٔایص ٌزٜٚ در التذارٔٙغمی سثه ٔتغیز ٔیاٍ٘یٗ تفاٚت است، دادٜ ٘طاٖ 5 خذَٚ وٝ ٕٞا٘غٛر
 تٝ تٛخٝ تا ،رٚٗ یا اس. (p، 52/18  ;(17 ،1)F  <001/0) است دار یٔؼٙ آسٖٔٛ صیپ اثز وٙتزَ تا وٙتزَ
 التذارٔٙغمی فزس٘ذپزٚری سثه تغییز در ٔذاخّٝ وٝ ٌفت تٛاٖ یٔ( 1 ضٕارٜ خذَٚ) ٞاٗ یاٍ٘یٔ خذَٚ

 .است تٛدٜ اثزتخص
 ی ٔزحّٝ ٔیاٍ٘یٗ ی ٕ٘زٜ اس پیٍیزی ی ٔزحّٝ ٔیاٍ٘یٗ ی ٕ٘زٜ ٔذاخّٝ، اثزتخطی پایذاری تزرسی تزای

 آسٖٔٛ اس استفادٜ تا ٔغاِؼٝ ٔٛرد ٔتغیز سٝ در پیٍیزی ٚ آسٖٔٛ صیپ ٔیاٍ٘یٗ تفاضُ ٚ ضذ وٓ آسٖٔٛ صیپ
t ٌُزفت لزار ٔمایسٝ ٔٛرد تفاض. 

 پیٍیزی ٚ آسٖٔٛ صیپ تفاضُ ی سٝیٔما تزای را تفاضُ t تحّیُ ٚ تدشیٝ ٘تایح 6 ضٕارٜ خذَٚ
 وٙتزَ ٚ آسٔایص ٌزٜٚ دٚ تیٗ ٔٙغمی التذار ٚ استثذادی، ،زیٌ سُٟ فزس٘ذپزٚری یٞا سثه ٔتغیزٞای

 .دٞذ یٔ ٘طاٖ
 پیگیزی ٍ آسهَى ؼیپ ًوزات تفاضل ی غِیهقا بزای تفاضل t تحلیل ٍ تجشیِ .6 جذٍل

 هطالعِ هَرد هتغیزّای
 

 ا٘حزاف ٔیاٍ٘یٗ ٔتغیزٞا
 ٔؼیار

 ٍٕٞٙی آسٖٔٛ
 df t p ِِِٖٛ یٞا ا٘سیٚار
F p 

 ٞا ا٘سیٚار
 ا٘ذ ٍٕٞٗ

 زیٌ سُٟ
3/2 76/4 

39/0 541/0 

14 15/0- 88/0 

 ٍٕٞٗ ٞا ا٘سیٚار
 876/0 -16/0 99/13 65/4 4/0 ٘یستٙذ

 ٞا ا٘سیٚار
 ا٘ذ ٍٕٞٗ

 استثذادی
4/10 65/6 

51/0 487/0 

14 09/3 008/0 

 ٍٕٞٗ ٞا ا٘سیٚار
 006/0 29/3 33/13 85/4 3/0 ٘یستٙذ

 ٞا ا٘سیٚار
 التذار ا٘ذ ٍٕٞٗ

 ٔٙغمی

1/11- 13/2 61/2 

129/0 

14 46/4- 001/0 

 ٍٕٞٗ ٞا ا٘سیٚار
 005/0 -03/4 26/7  25/6 2/0 ٘یستٙذ
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 دِثستٍی یٞا سثه ٔتغیز در وٙتزَ ٚ آسٔایص ٌزٜٚ تیٗ است، دادٜ ٘طاٖ 6 خذَٚ در وٝ ٕٞا٘غٛر
 ٔتغیز در ٚ دارد، ٚخٛد یدار یٔؼٙ تفاٚت یٍیزیپ ٚ آسٖٔٛ صیپ تیٗ تفاضُ در ٔٙغمی التذار ٚ استثذادی

 ٚخٛد سثه ایٗ پیٍیزی ٚ آسٖٔٛ صیپ ی ٕ٘زٜ تفاضُ در یدار یٔؼٙ تفاٚت زیٌ سُٟ فزس٘ذپزٚری سثه
 ٕ٘ایص 6 خذَٚ در وٝ پیٍیزی ٚ آسٖٔٛ صیپ یٞا ٕ٘زٜ تفاضُ یاٍ٘یٗٔ ی ٕ٘زٜ تٝ تٛخٝ تا ِذا. ٘ذاضت

 سثه ٔتغیزٞای تزای ٘یش پیٍیزی ی ٔزحّٝ در ٔذاخّٝ اثز وٝ ٌزفت ٘تیدٝ تٛاٖ یٔ است، ضذٜ دادٜ
 .است ٔا٘ذٜ پایذار التذارٔٙغمی ٚ استثذادی فزس٘ذپزٚری

 گیزی ًتیجِ ٍ بحث
 تؼأالت تز ٔادر یا پذر ػٙٛاٖ تٝ خٛیص وارآٔذی حس ٚ خٛد تٝ ٘سثت ٚاِذیٗ احساس چٍٍٛ٘ی

 یٝ تاسی إٞیت دِیُ تٝ.ٌذارد یٔ تسشایی تأثیز ضاٖ یخا٘ٛادٌ رٚاتظ تز وّی عٛر ٚتٝ فزس٘ذا٘طاٖ تا ٞا آٖ
 وٛدن-ٚاِذ رٚاتظ تز ٔثتٙی درٔا٘ی تاسی آٔٛسش اس تٛاٖ یٔ وٛدن ارتثاعی ی ّٝیٚس ٗیتز ٟٔٓ ػٙٛاٖ
 تز رٚش ایٗ اثزتخطی تزرسی تٝ حاضز پژٚٞص.وزد استفادٜ درٔا٘ی دٜخا٘ٛا در رٚاتظ ارتماء تزای

 .پزداسد یٔ فزس٘ذپزٚری سثىٟای
 یتاس آٔٛسش وٝ ٔادرا٘ی ٔمتذرا٘ٝ یفزس٘ذپزٚر سثه ٕ٘زٜ در ،دٞذ یٔ ٘طاٖ ٞا افتٝی وٝ ٕٞا٘غٛر

 آٔٛسش ایٗ ٝو ٌزٚٞی تٝ ٘سثت یٔؼٙادار افشایص وٙٙذ یٔ افتیدر  وٛدن -ٚاِذ راتغٝ تز ٔثتٙی درٔا٘ی
 .ضٛد یٔ دیذٜ وٙٙذ یٕ٘ دریافت را

  وٛدن -ٚاِذ راتغٝ تز ٔثتٙی یدرٔا٘ یتاس یا خّسٝ 10 آٔٛسش وٝ دٞذ یٔ ٘طاٖ ٝیفزض ٗیا ذییتأ  
 تا ٕٞخٛاٖ افتٝی ٗیا ضٛد یٔ ٚالغ ٔؤثز ٔادراٖ تٛسظ یالتذار سثه تزدٖ تىار در تٛا٘ذ یٔ ٔادراٖ تٝ
 ٞا پژٚٞص ٗیا اٌزچٝ. تاضذ یٔ( 2007) 3ٌارسا ،(2007) 2یر ،(2010) 1ٞا٘ت یٞا پژٚٞص یٞا افتٝی

 یاساس یٞا ٔفزٚضٝ أا ٘ذد٘ذا لزار سٙدص ٔٛرد یفزس٘ذپزٚر  یسثىٟا تز را رٚش ٗیا زیتأث ٕاًیٔستم
 در یآساد حس دادیا ،وٛدن سٗ تا ٔتٙاسة تیٔسؤِٚ وزدٖ ٚاٌذار ٔا٘ٙذ ٔمتذرا٘ٝ یفزس٘ذپزٚر سثه

 .دٞٙذ یٔ لزار یاتیارس ٔٛرد را... ٚ وٛدن یاسٞای٘ تٝ ٘سثت تیحساس ٚاِذ یدِسٛس ٚ تیٕیغٕ ،وٛدن

                                                            
1 . Hants 
2 . Ray 
3 . Garza 
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-ٚاِذ ارتثاط تز ٔثتٙی یدرٔا٘ یتاس آٔٛسش وٝ ییآ٘دا اس دٞذ یٔ ٘طاٖ ٝیفزض ٗیا ذییتأ ٗیٕٞچٙ
 االخزا، السْ أا ٔختػز ٚ رٚضٗ ٔحذٚد، ٗیلٛا٘ ٚخٛد تا وٛدن تٛسظ یتاس خّسات یرٞثز تٝ وٛدن
 یتزا یٔٙغم یراٞىار تزدٖ وار تٝ ٚ وٛدن سٗ تا ٔٙاسة ا٘تخاب حك ٚ تیٔسؤِٚ وزدٖ ٚاٌذار
 یخٛدوٙتزِ حس دادیا ٚ وٛدن یتزا یزیٌٓ یتػٕ ظیضزا وزدٖ فزاٞٓ ،ٗیلٛا٘ اس وٛدن ی٘افزٔا٘

 .ضٛد ٔٙدز ٔادر تٛسظ ٔمتذرا٘ٝ سثه تزدٖ وار تٝ صیافشا تٝ تٛا٘ذ یٔ ،پزداسد یٔ
 یدرٔا٘ یتاس آٔٛسش وٝ یٔادرا٘ یاستثذاد یفزس٘ذپزٚر سثه درٕ٘زٜ دٞذ یٔ ٘طاٖ ٘تایح ٕٞچٙیٗ

 آٔٛسش ٗیا وٝ یٔادرا٘ یاستثذاد یفزس٘ذپزٚر سثه ٕ٘زٜ وٙٙذتا یٔ افتیدر وٛدن-ٚاِذ تزارتثاط ٔثتٙی
 . دارد ٚخٛد یٔؼٙادار تفاٚت وٙٙذ یٕ٘ افتیرادر

 3اسپارن ،(1999) 2واتٕٗ ٚ زٌالس ،(2007) 1خا٘سٖٛ یپژٚٞطٟا تا ٕٞخٛاٖ پژٚٞص ٗیا دٝی٘ت 
 آٔٛسش وٝ است ٔغّة ٗیا دٞٙذٜ ٘طاٖ ٝیفزض ٗیا ذییتأ. تاضذ یٔ( 2002) 4زداستُ ٚ ٚاتش ٚ( 2010)

 تٝ احتزاْ ،وٛدن احساسات تٝ تٛخٝ تز ذیتأو ُیدِ تٝ ٔادراٖ تٝ وٛدن-ٚاِذ ارتثاط تز ٔثتٙی یدرٔا٘ یتاس
 ٚ افىار احساسات، آسادا٘ٝ اٖیت اٚ، اس ٔادر یزٚیپ ٚ وٛدن تٝ یرٞثز یٚاٌذار اٚ، ٕاتیتػٕ ٚ وٛدن
 وار تٝ شاٖیٔ واٞص تٝ تٛا٘ذ یٔ وٛدن كیتطٛ ٚ وٛدن یاید٘ زشیپذ ٚ درن ٚ وٛدن تٛسظ ٞا خٛاستٝ

 .ضٛد ٔٙدز ٔستثذا٘ٝ یفزس٘ذپزٚر سثه یزیٌ
 ُیدال.٘ذاد ٘طاٖ آسٔایص ٌزٜٚ در ٌیز سُٟ فزس٘ذپزٚری سثه در ٔؼٙاداری واٞص حاضز پژٚٞص

 لذرتٕٙذ تٝ تٛاٖ یٔ خّٕٝ آٖ اس وٝ تاضذ ُیدخ دٝی٘ت ٗیا آٚردٖ دست تٝ در تٛا٘ذ یٔ یادیس یاحتٕاِ
 ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ افزاد در ٘اخٛدآٌاٜ ٚ كیػٕ یضٙاخت رٚاٖ ػٛأُ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ حدٓ تٛدٖ وٓ ،یطیآسٔا عزح ٘ثٛدٖ

 .وزد اضارٜ یفزٍٞٙ ػٛأُ یٞا ییایپٛ
 خّسات یٞا یژٌیٚ ضذ ٚالغ ٔؤثز پژٚٞص ٗیا در ٔاٍ٘زدر تیٔٛفم در وٝ یٟٕٔ ػأُ یوّ عٛر تٝ 

 اس ٌذضتٝ، اغالح خٟت در تالش ػٛؼ در ،ذیأ ااِما ٚ ٙذٜیآ تز تٕزوش اس ػثارتٙذ ٞا یژٌیٚ ٗیا. تاضذ یٔ
 فزس٘ذ یاسٞای٘ ُیتحّ یتزا تالش ای رفتار ػُّ درن تز تٕزوش یخا تٝ تا ٙٙذیت یٔ ٓیتؼّ ٔادراٖ وٝ آ٘دا
 تیٔٛفم تا ٗیٚاِذ وٝ یٔٛاسات تٝ. ضٛ٘ذ یٔ تزخٛردار ٔثثت ا٘تظارات اس ،أٛس٘ذیت را خاظ ییٟٔارتٟا خٛد،

 تیحٕا ٙذیفزا ٗیا در. اتذی یٔ صیافشا آ٘اٖ ٘فس تٝ اػتٕاد ،وٙٙذ یٔ الذاْ آٔٛختٝ تاسٜ یٟٔارتٟا ٗیتٕز تٝ
 . است وٙٙذٜ ٗییتؼ یػأّ ،وٙٙذ یٔ افتیدر درٔاٍ٘ز اس وٝ یمیتطٛ ٚ ٕٞتا ٗیٚاِذ ٌزٜٚ خا٘ة اس ٚاِذ

                                                            
1 . Johnson 
2 . Glazer & Kotman 
3 . Spark  
4 . Wats & Brudas 
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 ٔحاَ تٝ هی٘شد ٚ ٔطىُ اریتس ٞا پژٚٞص ٗیا در ٕٞشٔاٖ عٛر تٝ ٔٛخٛد یزٞایٔتغ یتٕأ وٙتزَ 
 تز ٔثتٙی یدرٔا٘ یتاس آٔٛسش ٙٝیسٔ در یتدزت ٚ یماتیتحم ٙٝیطیپ ػذْ پژٚٞص ایٗ در ٕٞچٙیٗ.است

 یماتیتحم ٙٝیطیپ ػذْ اسعزفی. دتٛ پژٚٞص ٗیا یٞا تیٔحذٚد اس زاٖیا در ٗیٚاِذ تٝ وٛدن-ٚاِذ ارتثاط
 اس زاٖیا اس خارج ٚ زاٖیا در یفزس٘ذپزٚر یٞا سثه تز ٗیٚاِذ تٝ رٚش ٗیزایتأث ٙٝیسٔ در یتدزت ٚ

 .تٛد پژٚٞص  ایٗ دیٍز یٞا تیٔحذٚد
 ٗیٔؼّٕ ،ٞا وٛدن ٟٔذ اٖیٔزت خػٛظ تٝ ٚ زاٖیٔذ تٝ یدرٔا٘ یتاس اس سثه ٗیا ضٛد یٔ پیطٟٙاد
 . ضٛد دادٜ آٔٛسش ُیتحػ سغح ارتما وٛدن ٚ یٔزت راتغٝ ضذٖ تز یٔٙظٛرغٙ تٝ  ٔذارس

 تا رٚش ٗیا اػتثار تا زدیلزارٌ یاتیارس ٔٛرد تز تشري یٞا ٌزٜٚ در پژٚٞص ٗیا ضٛد یٔ طٟٙادیپ
 .ضٛد سٝیٔما یدرٔا٘ یتاس یٔذِٟا زیتاسا ٔذَ ٗیا ضٛد یٔ پیطٟٙاد ٘یش ٚ ضٛد تزآٚرد یتاالتز ٙاٖیاعٕ
 آٔٛسضی وارٌاٜ تزٌشاری خٟت السْ أىا٘ات وٝ ٌّسار وٛدن ٟٔذ اس دا٘ذ یٔ السْ ٙذٜ٘ٛیس پایاٖ در

 .ٕ٘ایذ لذردا٘ی داد لزار اختیارپژٚٞطٍز در را پژٚٞص ایٗ تا ٔزتثظ
 درٔا٘ی تاسی آٔٛسش رٚش اس تٛاٖ یٔ وٝ دٞذ یٔ ٘طاٖ پژٚٞص ایٗ ٞای یافتٝ خالغٝ عٛر تٝ
 .خست تٟزٜ فزس٘ذپزٚری سثه ساختٗ تز ٚغٙی تماار خٟت در وٛدن-ٚاِذ ارتثاط تز ٔثتٙی
 عهٌاب

 یفزسًذپزٍر یّا َُیؽ با ییرٍ عخت یضگیٍ رابطِ یبزرع(. 1385) افسا٘ٝ ،یعثس سادٜ یتم
 ٚ یتیتزت ػّْٛ دا٘طىذٜ ارضذ، یوارضٙاس ٘أٝ اٖیپا .(ط) الشّزا داًؾگاُ اٍل عال اىیداًؾجَ
 (.س)اِشٞزا دا٘طٍاٜ  ،یرٚا٘طٙاس

 .احزار ا٘تطارات: شیتثز. یباس یؽٌاع رٍاى(. 1380) أهیس ،یاٚیخ ییخذا

 یفزسًذپزٍر یّا عبک رابطِ(. 1386) تىتٓ راد،ٔحة ٚ زضایػّ ،ییرخا غالٔزضا؛ ،فز یخٛئ
 . 75-92 ،34 ،یرٚا٘طٙاس در پژٚٞص ٚ دا٘ص. دختز ًَجَاًاى ییتٌْا احغاط با ؽذُ ادراک

  رضذ:تٟزاٖ.رٔضا٘ی،غشاَ:ٔتزخٓ.رفتاری ؽٌاختی یدرهاً باسی(.1389)دررٚس،آتٙا 

 ٍالذیي فزسًذپزٍری عبکْای اس آهَساى داًؼ ادراک رابطِ بزرعی(.1390)فاعٕٝ ضزیفی،
 ؽْز 2 ًاحیِ هتَعطِ هذارط در آًاى هذّبی گیزی جْت ٍ تحصیلی تٌظیوی خَد با

 .فزدٚسی دا٘طٍاٜ ارضذ وارضٙاسی ٘أٝ پایاٖ .کزهاى
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 با ًَجَاًاى يیٍالذ یفزسًذپزٍر یّا َُیؽ غِیهقا(. 1386) فزٞاد ٔاٞز، ٚ ٟٔز٘اس ،یٕدا٘یو  
 . 63-94 ،33 ،یرٚا٘طٙاس در پژٚٞص ٚ دا٘ص. یعاد ًَجَاًاى ٍ علَک اختالل

 . اعالػات: تٟزاٖ. ٗیآر دٝیخذ: ٔتزخٓ. یدرهاً یباس(. 1378) َ. یوار ِٙذرث، 

 .رضذ: تٟزاٖ.داٚرپٙاٜ:ٔتزخٓ.ارتباط بزقزاری ٌّز درهاًی باسی (.1390) ِٙذرث،ٌزی 

 . وٟٗ ٗیسٔ زاٖیا: تٟزاٖ. یخاًَادگ رٍابط ٍ کَدک(. 1370) یذػّیس ٔحذث، 
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